Všeobecné záväzné nariadenie obce Malá Mača č. 34/2008
Obec Malá Mača v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 písmena d), h) a m) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 178/1998 Z.z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytnutia služieb na trhových miestach v znení ne‐
skorších predpisov s použitím ustanovení zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa
a zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpiov
vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie obce Malá Mača o určení času
predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce
Malá Mača.
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Malej Mači uznesením č. 98/OZ‐2008
zo dňa 8.12.2008.
Návrh VZN č. 34/2008 bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli v obci
od 12.11.2008 do 8.12.2008.

§1
Základné ustanovenia
1. Týmto všeobecným záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa určujú pravidlá času
predaja v obchodoch a pravidlá času prevádzky služieb na území obce Malá Mača
(ďalej len „obec“).
2. Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami
pôsobiacimi v obci.
3. Obec určuje a povoľuje predajný a prevádzkový čas tak, aby zodpovedal miestnym
podmienkam a záujmom obyvateľov a tiež požiadavkám podnikateľov, aby nebola
ohrozená výchova detí a mládeže, aby nebol rušený nočný kľud a aby občania mali
možnosť obstarať si nákupy aj mimopracovnom čase.

§2
Určenie prevádzkového času
1. Všeobecný prevádzkový čas:
a) v prevádzkach od 6.00 hod. do 19.00 hod v pracovných dňoch,
b) od 6.00 hod. do 12.00 hod v sobotu,
c) od 8.00 hod. do 12.00 hod. v nedeľu
d) prevádzkový čas reštauračných zariadení sa určuje od 7.00 hod. do 24.00 hod.
denne
2. V prípade konania spoločenských akcií (svadby, diskotéky, rodinné oslavy a pod.) sa

3.

4.
5.
6.

otváracia doba zariadení stanovuje do 06.00 hod.
Každý, kto chce vykonávať obchodnú činnosť a poskytovať služby na území obce, je
povinný aspoň 15 dní pred plánovaným otvorením prevádzky písomne navrhnúť
čas predaja (ďalej len „prevádzkový čas“) a požiadať o jeho schválenie. Žiadosť
o schválenie musí obsahovať:
a) presné označenie podnikateľského subjektu,
b) sídlo podnikateľského subjektu,
c) sídlo prevádzky, kde žiada určenie prevádzkového času
d) sortiment poskytovaných služieb
e) návrh prevádzkového času
Ak požadovaný prevádzkový čas sa nezhoduje s prevádzkovým časom v zmysle čl. 2
bodu 1. tohto VZN, môže obecné zastupiteľstvo určiť prevádzkový čas tak, aby zod‐
povedal požiadavkám v žiadosti podnikateľského subjektu.
Zmeny prevádzkového času určeného v čl. 2 bod 1 schvaľuje obecné zastupiteľstvo
na základe žiadosti prevádzkovateľa. Do doby schválenia nie je možné meniť pre‐
vádzkový čas.
Obec nemusí povoliť predĺženie prevádzkového času, ak usporiadateľ nedáva dosta‐
točné záruky, že bude schopný zabezpečiť verejný poriadok a nočný kľud počas
priebehu podujatia, alebo ak v minulosti došlo v priebehu podobného podujatia
k narušeniu verejného poriadku a nočného kľudu v obci.

§3
Povinnosti podnikateľských subjektov
1. Okrem základných povinností podnikateľských subjektov podľa platnej právnej
úpravy sú podnikateľské subjekty vykonávajúce obchodnú činnosť v obci povinné
dodržať stanovenia zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne‐
skorších predpisov vzťahujúce sa na výkon ich činnosti, ako aj ostatné právne pred‐
pisy.
2. V súvislosti s poskytovaním služieb a výrobkov musia podnikateľské subjekty dbať
najmä:
a) na dodržanie prevádzkového času, ktorý musí byť zverejnený výveskou na
viditeľnom mieste,
b) na udržiavanie čistoty prevádzky a okolia zariadenia,
c) dodržiavať hygienické predpisy a normy,
d) dodržiavať nepodávanie alkoholických nápojov mladistvým,
e) pri zásobovaní dbať, aby neboli poškodzované a znečisťované verejné prie‐
stranstvá, zelené plochy a miestne komunikácie.

§4
Sankcie a pokuty
1. Za porušenie ustanovení tohto VZN môže starosta právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6640 € (§ 13 ods. 9 zákona č.
369/1990 Zb.).
2. Obec môže v súvislosti s porušovaním ustanovení tohto VZN a ostatných súvisiacich
právnych predpisov navrhnúť v súlade s § 58 zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov odňatie živnostenského
oprávnenia, prípadne pozastavenie výkonu živnostenskej činnosti.

§5
Spoločné ustanovenia
1. Právnické a fyzické osoby‐podnikatelia sú povinní dodržať všeobecne záväzné
právne predpisy, najmä zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov a zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení ne‐
skorších predpisov.
2. Prevádzkový čas a predajná doba povolená právnickým osobám a podnikajúcim fy‐
zickým osobám pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa považuje za povolenie
prevádzkového času podľa čl. 2 ods. 3 tohto VZN.
3. Ak podnikateľská činnosť a dôsledky tejto činnosti negatívne vplývajú a narúšajú
verejný poriadok, nočný kľud alebo životné prostredie v obci, môže obec prevádzke
upraviť stanovený prevádzkový čas.
4. Podnikateľ je povinný aspoň 24 hod. vopred vyvesiť oznámenie o dočasnom uzatvo‐
rení prevádzky a dočasnej zmene prevádzkového času na vhodnom a viditeľnom
mieste na prevádzke. Zároveň je povinný túto skutočnosť oznámiť na obecnom úra‐
de.

§6
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN nadobudne právoplatnosť od 01.01.2009.
2. Zároveň sa zruší VZN č. 28/2008 schválené Obecným zastupiteľstvom v Malej Mači
dňa 10.7.2008 uznesením č. 71/OZ‐2008.

Ing. František Hontvári, starosta obce

